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Povećanje aktualne vrijednosti mirovine za 0,3 posto
Upravno vijeće Zavoda je na temelju objavljenih službenih
podataka Državnog zavoda za statistiku o nominalnom indeksu
bruto plaća i indeksu potrošačkih cijena za razdoblje I.-VI. 2015.
u odnosu na razdoblje VII.-XII. 2014. donijelo Odluku o
aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2015.

•

Nova aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi
određivanja mirovine i usklađivanja mirovina i ostalih prava iz
mirovinskog osiguranja, od 1. srpnja 2015. iznosi 61,10 kn.

•

Nova aktualna vrijednost mirovine izračunata je tako da je
dosadašnja aktualna vrijednost mirovine u svoti od 60,92 kn
usklađena po stopi koja se dobije kao polovica zbroja stope
promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u prethodnom
polugodištu i stope promjene nominalnog indeksa bruto plaće
svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prvom polugodištu
2015. u odnosu na polugodište koje mu prethodi. Prema
podacima Državnog zavoda za statistiku, stopa promjene
indeksa potrošačkih cijena u prvom polugodištu 2015. godine
u odnosu na drugo polugodište 2014. iznosila je 0,20% (pad
0,20%), a stopa promjene nominalnog indeksa bruto plaće svih
zaposlenih u Republici Hrvatskoj u istom razdoblju iznosila je
0,80% (porast 0,80%), tako da polovica zbroja stopa promjene
iznosi 0,3%.
Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplaćuju
se u rujnu (mirovina za kolovoz), zajedno s razlikom za srpanj.
Također je donesena i Odluka o najnižoj mirovini za jednu
godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2015., prema
kojoj najniža mirovina za svaku godinu mirovinskog staža od
1. srpnja iznosi 59,23 kn te Odluka o osnovici za određivanje
naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih
naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2015., prema
kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog
oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne
bolesti, od 1. srpnja iznosi 1.216,67 kn.

Podsjećamo – važno je znati
• Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
26. kolovoza 2015. donijela Uredbu o izmjeni i dopuni
Zakona o mirovinskom osiguranju i Uredbu o izmjenama
i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.
Uredbe su objavljene u Narodnim novinama, broj 93, od
28. kolovoza 2015., a stupaju na snagu 1. rujna 2015.
Vlada je uredbama izmijenila zakone o mirovinskom
osiguranju i obveznim mirovinskim fondovima kako bi se
sredstva jednog dijela osiguranika (djelatne vojne osobe,
policijski službenici i ovlaštene službene osobe), koji

•

•

•

•

mirovine ostvaruju prema posebnim propisima, mogla
prenijeti iz drugoga u prvi stup mirovinskog osiguranja jer
pravo na mirovinu ostvaruju samo u obveznom mirovinskom
osiguranju na temelju generacijske solidarnosti (I. stup).
Na internetskim stranicama Zavoda objavljen je novi broj
Statističkih informacija, broj 2/2015. (srpanj 2015.).
Tiskovine Zavoda dostupne su u digitalnom obliku, na
internetskoj stranici, u rubrici “Publikacije”.
Zavodu je omogućeno elektroničko preuzimanje podataka
iz e-Matice o statusu učenika (online aplikacija preko
koje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta vodi
centralizirani sustav najvažnijih podataka o učenicima,
djelatnicima i ustanovama osnovnih i srednjih škola), stoga
korisnici obiteljske mirovine i doplatka za djecu više ne
trebaju dostavljati potvrde o redovitom školovanju za djecu
koja se školuju u osnovnim i srednjim školama u Republici
Hrvatskoj. Korisnici koji imaju prebivalište u inozemstvu
ili su polaznici viših škola i fakulteta i dalje trebaju
Zavodu dostavljati potvrde o redovitom školovanju.
Svota prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po
zaposlenome u pravnim osobama RH za 2014. iznosi
5.533,00 kn te se od svibnja 2015. primjenjuje pri
izračunu dijela mirovinskog primanja na kojem se
provodi ovrha.
Korisnicima prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog
gubitka radne sposobnosti, nakon ispunjenih uvjeta
za starosnu mirovinu, invalidska mirovina prevodi se, po
službenoj dužnosti, u istoj svoti, na starosnu mirovinu.
Pojedinačni razgovorni dani s predstavnicima austrijskog
mirovinskog osiguranja planirani su 16. rujna 2015. u
Čakovcu i 17. rujna 2015. u Varaždinu, a razgovorni dani s
njemačkim nositeljem mirovinskog osiguranja planirani su 8.
prosinca 2015. u Splitu i 9. i 10. prosinca 2015. u Imotskom,
o čemu će osiguranici biti na vrijeme obaviješteni.
Sustav e-Građani bilježi sve veći broj korisnika, kao i
povećanje broja dostupnih usluga. Od početnih 14 usluga
danas postoje već 24 usluge dostupne e-Građanima.
Na internetskim stranicama Vlade RH objavljeno je da su
se građani koristili navedenim uslugama ukupno 2 771 978
puta, a najčešće su koristili e-uslugu Osobni korisnički
pretinac s 912 500 prijava. Na drugom mjestu je usluga
e-radna knjižica (378 521 prijava), zatim e-Matica (254 615),
e-usluge Porezne uprave (248 234) i HZMO korisničke
stranice (195 252).
Od jeseni građani mogu očekivati nove usluge, kao što je
prijava boravišta pomoću e-osobne iskaznice, izdavanje
uvjerenja o nekažnjavanju, prijava novorođenog djeteta te
druge usluge.

Pravo mjesto za vaše informacije – www.mirovinsko.hr
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KORISNICI MIROVINA - u kolovozu 2015.
UKUPAN BROJ KORISNIKA

VRSTE MIROVINA

PROSJEČNE SVOTE MIROVINA

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju - ZOMO
Starosna mirovina

502 585

2.467,49 kn

7 876

3.420,52 kn

86 971

2.149,09 kn

166 065

2.327,27 kn

55

2.662,69 kn

Invalidska mirovina

137 552

1.842,10 kn

Obiteljska mirovina

230 208

1.878,60 kn

1 131 312

2.233,21 kn

Starosna mirovina za dugogodišnje osiguranike - čl. 35. ZOMO
Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO
Prijevremena starosna mirovina
Prijevremena starosna mirovina zbog stečaja poslodavca - čl. 36. ZOMO

UKUPNO - ZOMO

Prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba - DVO, PS, OSO
Ukupno

13 305

3.474,84 kn

Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - ZOPHBDR
Ukupno

72 350

5.100,53 kn

Prema Ugovoru između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane
i članova njihovih obitelji - HVO
Ukupno

SVEUKUPNO
PROSJEČNA MIROVINA (ZOMO) bez međun. ugovora
- isplata u kolovozu 2015. -

6 851

2.804,63 kn

1 223 818

2.419,41 kn

Iznos u kunama

Njen udio u plaći za lipanj 2015.
(5.810,00 kn)

Prosječna mirovina za srpanj 2015.

2.473,49 kn

42,57%

Prosječna ukupna starosna mirovina za srpanj 2015.

2.725,28 kn

46,91%

Prosječna starosna mirovina za srpanj 2015. s m. stažem od 40+ godina

4.096,34 kn

70,50%

Korisnici mirovina - muškarci (45,71%)

559 427

Korisnici mirovina - žene (54,29%)

664 391

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

1 : 1,21

Udio ukupnog broja korisnika mirovina s m.stažem od 40+ godina u ukupnom broju korisnika mirovina - ZOMO

13,96%

Udio broja korisnika starosnih mirovina s m. stažem od 40+ godina u ukupnom broju korisnika mirovina - ZOMO

19,39%

Prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

30 godina

Prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO

70 godina

Potrebna sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

3.048.000.000 kn

Od obrade mirovina za srpanj 2015. (isplata u kolovozu 2015.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u (Uredba o dopunama Zakona o
mirovinskom osiguranju, NN br. 112/2013) obustavljena je isplata mirovine za 2 149 korisnika (39 korisnika mirovine s prebivalištem u RH i
2 110 u inozemstvu).
NAKLADNIK: HZMO - Središnja služba
UREĐUJE: Odjel za odnose s javnošću
A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb
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Za nakladnika:
Srećko Vuković

M I R O V I N S K I

Uređuje i graﬁčki priprema:
Odjel za odnose s javnošću
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